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 بخش های سمینار و ترتیب آن ها -1

ها بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم و تهیه ی زیر باشد. این بخشبردههای نامباید حاوی بخش سمینار

 شوند.

  سمینارجلد 

 ( 1پیوست عنوان ) یصفحه 

 الله بسم یصفحه 

 ( 2پیوست فرم اظهارنامه) 

  (3صورتجلسه دفاع )پیوست 

 ی اهدا یا تقدیم )اختیاری(صفحه 

 ی تقدیر و تشکرصفحه 

 ی فارسیچکیده 

 فهرست مطالب 

 فهرست علائم و اختصارات 

 فهرست جداول 

 هافهرست شکل 

 متن اصلی 

 منابع و مراجع 



 پی نوشت 

 نامهواژه 

 نامهنام 

 هاپیوست 

 انگلیسیی چکیده 

 ی عنوان انگلیسیصفحه 

 

 باشد و تمام متن به صورت پشت و رو چاپ شود. می (A4)کاغذ  cm7/22  ×21 ابعاد کاغذ :کاغذ و چاپ -2

ی با اندازه (BLotus) لوتوس یا (BNazanin)تمامی متن داری قلم یکنواخت، و قلم نازنین : نوع و اندازه فونت -3

 نوشته شود. pt12ی و با اندازه Times New Romanها و عبارات انگلیسی با قلم استفاده شود. واژه 11

ی فاصله است، اما)  lines) 1.5 خط 5/1سمینار برابر  یفاصله سطر ها در تمامفاصله گذاری و حاشیه بندی:  -1

ابل سمت ی مقمتر و حاشیهسانتی 3ی سمت شیرازه و بالا باشد. حاشیهخط می 1سطرها در چکیده برابر 

متر است. این حاشیه ها باید در سرتاسر سمینار رعایت شود.  درصورتی که در سانتی 5/2شیرازه و پایین 

ها و یا با ها باشد، با کوچک کردن آنها بزرگتر از فضای داخل حاشیهها یا جدولی شکلبرخی موارد اندازه

  گردد.)بصورت تاخورده( حاشیه رعایت می A3استفاده از کاغذ 

 گذاری صفحاتشماره -5

  باشد و نباید جمع کل صفحات صفحه می 111حداکثر تعداد صفحات مطلوب متن اصلی و منابع

 تر شود.صفحه بیش 151سمینار از 

 الفبا یا با حروف ابجد نوشته می شماره صفحات آغازین )از صفحه اهداء تا متن اصلی( با حروف-

 شوند.

  باید شماره گذاری شوند. منابعتمامی صفحات متن اصلی و 



 سانتی متر از لبه  5/1ی شماره صفحه در حدود گیرد.فاصلهشماره صفحه در پایین و در وسط قرار می

 پایین است.

ی فصل در شوند، به طوری که شمارهگذاری میها با عدد شمارهها و زیربخش: بخشهاگذاری بخششماره -6

 شود، مانند:ی بخش بعد از آورده سمت راست و شماره

 است. 3از فصل  2از بخش  1ی زیربخش بیان کننده -3-2-1

 است. 3از فصل  2از بخش  1از بخش  1ی زیربخش بیان کننده -3-2-1-1

 یها با اندازهعناوین بخش pt16 و بصورت تیره (Bold) .شده است 

 یها با اندازهزیربخش pt11 و بصورت تیره (Bold) .شده است 

 

و دارای  ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوندها )تصویرها، نمودارها( و جدولتمامی شکل ها:لها و شكجدول -7

ها ها و جدولها از وضوح کافی برخوردار باشد. تمامی شکلاز آن ای که کپی تهیه شده. به گونهعنوان باشند

و...،  2-2و  1-2، جدول 2 های فصل_باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند، مثلا برای جدول

ها در ها و عنوان شکلها در بالای آنو.... ذکر شود. عنوان جدول 2-3و  1-3جدول  3 های فصلبرای جدول

 است. pt12 هاها و متن داخل آنها و شکلقلم عنوان جدولی گردد. اندازهها ذکر میزیر آن

توان به صورت در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می نوشت:پی -8

 ی قلم فارسیشود. اندازهها از یک شروع مینوشتنوشت در انتهای سمینار درج نمود. شماره گذاری پیپی

pt12  و انگلیسیpt11 شود. شماره گذاری میاستفاده نوشت از پاورقی است. دربرخی از موارد به جای پی

 است.  pt11 و انگلیسی pt12 ی قلم پاورقی فارسیشود. اندازهپاورقی در هر صفحه از یک شروع می

نامه اطلاعاتی راجع به معنای کلمات، عبارات، کلمات اختصاری، پیشوندها و پسوندها در واژه نامه: واژه -2

 است. pt11 و انگلیسی pt12 ی قلم فارسیشود. اندازهگنجانده می

 است. pt12قلم فارسی  یشود. اندازهنامه آورده میتلفظ فارسی اسامی غیرفارسی در نامنام نامه:  -11



در سمینار ضروری است اما به دلایلی از جمله از دست دادن محتویاتی از متن اصلی که وجود آن  پیوست:  -11

شود در پیوست از یک شروع میها دولها و جلگذاری شکانسجام متن اصلی در پیوست قرار میگیرند. شماره

 شود.وحرف پ قبل از شماره اضافه می

آیند، در داخل و به ترتیبی که در متن می ها در هر فصل به طور جداگانهفرمول :هاروابط ریاضی و فرمول -12

آن ی فرمول بعد از شمارهفصل در سمت راست  یگذاری می شوند، به طوری که شمارهپرانتز به عدد شماره

 شود.آورده می

 :زیر طبق نمونه

 از فصل اول است. 5ی ی رابطهکه بیان کننده

ی منابعی که مورد استفاده قرار لازم است در متن به کلیه ی ارجاع در متن و فهرست منابع و مراجع:نحوه  -13

آیند، در متن میی ارجاع در متن با ذکر شماره است. مراجع به همان ترتیبی که گیرد، اشاره شود. نحوهمی

 گیرد.ی منبع در داخل کروشه قرار میگذاری می شوند، شمارهشماره

 کتاب : 

 .انتشار سال ناشر، :نشر شهرمحل ویرایش، شماره. باکت عنوان خانوادگی، نام و نام

 کیفیت بهبود و ریزی طرح به مدار مشتری رویکردی QFD، هوشیار .م و آشتیانی،.ح رضایی،.ك [1]
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102, 37-50, 2006. 

 کنفرانس مقاله:  
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 .مراجعه تاریخ سایت، وب رسمی آدرس.مطلب عنوان سایت، وب نام

  آموزشی نامه آیین مشهد، فردوسی دانشگاه تکمیلی تحصیلات و آموزش معاونت سایت [6]
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 سمینار جلد مشخصات*   -11

 .است (1پیوست) سمینار عنوان یصفحه همان آن محتویات و گالینگور سمینار جلد -

 باشدمی ایسرمه جلد رنگ.-

 .گردد چاپ زرکوب صورت به جلد روی هاینوشته -

 .شود نوشته سال و مقطع نگارنده، نام ،سمینار عنوان عطف، قسمت در -

 .باشدمی کتابخانه برچسب مخصوص نشود، نوشته چیزی عطف پایین قسمت -

 * دانشجویانی که پروژه دارند ملزم به رعایت این قسمت هستند. 

 

 سمینار الكترونیكی ی نسخه -15

 هنسخ با منطبق عینا و سمینار کامل متن شامل خود سمینار از الکترونیکی ینسخه یک است موظف دانشجو-

 یک آموزش تحوبل دهد. متن کامل سمینار به صورت به اند،کرده تایید را آن استاد که نهایی الکترونیکی ی

و همچنین اسلایدهای ارائه  و منابع استفاده   Wordکامل در قالب  فایل یک و  PDFکامل در قالب فایل

 .گیرد قرار فشرده لوح یک روی برشده 

 :دانشجویانی که پروژه دارند 

 کامل متن شامل خود سمینار از الکترونیکی ینسخه یک ، چاپی ینسخه یک بر علاوه است موظف دانشجو

دفتر گروه تحوبل دهد. متن  به اند،کرده تایید را آن داوران هیات که نهایی چاپی یهنسخ با منطبق عینا و سمینار

 فشرده لوح یک روی بر  Word کامل در قالب فایل یک و  PDFکامل در قالب فایل یک کامل سمینار به صورت

 .گیرد قرار

 

 

 

 

 : صفحه عنوان1پیوست 



 
 مرکزآموزش های الكترونیكی 

 

 سمینار کارشناسی ارشد

 گروه.............

 

 در این قسمت نوشته شود pt11و اندازه  B Titrعنوان سمینار با قلم 

 

 نگارنده:

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 

 استاد مشاور:

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 

 

 

 ماه و سال

  



 اثر اصالت فرم :2 پیوست

 اظهارنامه

 رشته................................ ارشد کارشناسی دوره دانشجوی .......................................... اینجانب

 پایوووان ناموووه/ سووومینار نویسووونده مشوووهد فردوسوووی دانشوووگاه مرکزآمووووزش هوووای الکترونیکوووی 

 :شوم می متعهد ...................................................... راهنمایی تحت................ ..............................

 برخووردار اصوالت و صوحت از و اسوت شوده انجوام اینجانوب توسوط پایوان نامه/سومینار ایون در تحقیقوات 

  .است

 است شده استناد استفاده مورد مرجع به دیگر محققان پژوهشهای نتایج از استفاده در.  

 یوا مودرك نووع هوی  دریافوت بورای دیگوری فورد یوا خوود توسوط تاکنون پایان نامه/سمینار در مندرج مطالب 

 .است نشده ارائه جا هی  در امتیازی

 چواپ بوه نوام بوا مسوتخرج مقالوات و باشود موی مشوهد فردوسوی دانشوگاه به متعلق اثر این معنوی حقوق کلیه 

 .رسید»  مشهد فردوسی دانشگاه «یا و «Ferdowsi University of Mashhad » خواهد

 در انود بووده تأثیرگوذار ناموه پایوان/سومینار اصولی نتوایج آمودن دسوت بوه در کوه افورادی تموام معنوی حقوق 

 .است شده رعایت سمینار/پایان نامه از مستخرج مقالات

 اسوتفاده ) آنهوا بافتهوای (یوا زنوده موجوود از کوه موواردی در پایوان نامه/سومینار، ایون انجوام مراحول کلیوه در 

 .است شده رعایت اخلاقی اصول و ضوابط است شده

 دسترسوی افوراد شخصوی اطلاعوات حووزه بوه کوه موواردی در پایوان ناموه/ سومینار، ایون انجام مراحل کلیه در 

   .است شده رعایت انسانی اخلاق اصول و ضوابط رازداری، اصل است، شده استفاده یا یافته

 

 

 دانشجو امضای تاریخ

 

 نشر حق و نتایج مالکیت

 تجهیزات و افزارها نرم ای، رایانه های برنامه کتاب، مستخرج، مقالات (آن محصولات و اثر این معنوی حقوق کلیه 

 مربوطه علمی تولیدات در مقتضی نحو به باید مطلب این .باشد می مشهد فردوسی دانشگاه به متعلق (شده ساخته

 .شود ذکر

 باشد نمی مجاز مرجع ذکر بدون نامه پایان/سمیناردر موجود نتایج و اطلاعات از استفاده. 

 

 

 


